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A
z erdélyi havasok alján, Seles-
tyehután, 1911-ben erdész-va-
dász család szülötteként látta

meg a napvilágot.
Az erdõ és a vadon élõ állatvilág isme-

retét és szeretetét földbirtokos erdõgond-
nok nagyapja és erdõmérnök édesapja
mellett tanulta. Ez meghatározta pályavá-
lasztását és végigkísérte egész életét.

A családi háttér ugyanúgy, mint a
piarista gimnázium rendje, szigorú köte-
lességtudatra, fegyelemre és szívós ki-
tartásra nevelte. Mindez segítette õt ab-
ban, hogy az élete során felmerülõ ne-
hézségeket sikerült mindig legyõznie.

Az erdõk koronás fõvadjának, a gím-
szarvasnak tisztelete és megismerésé-
nek vágya már gyerekkori vonzalom-
ként élt benne.

Érettségi után a soproni fõiskola er-
dõmérnöki fakultásán tanult. Sikeres pá-
lyázatával elnyerte, hogy a kor szokásai-
nak megfelelõen az egykori porosz  „Né-
met Birodalmi Erdõgazdaság”-ban, (a vi-
lághírû ROMINTEN-ben) tanulmányoz-
hassa a szarvas-vadgazdálkodást.

Tapasztalatairól – már gyakornok
korában – szakszerû beszámolókat írt a
magyar szaklapokban. 

Hazatérte után – mint jól képzett fia-
tal erdõmérnököt – erdõgondnoknak
nevezték ki 1939-ben az akkoriban
visszacsatolt kárpátaljai Szinevérre. Itt
már megfigyeléseket gyûjtött a kárpáti
szarvasokról, farkasokról és hiúzokról.
Eredményesen vadásztatta Horthy kor-
mányzót és fõúri vendégeit.

Öt év után a Színi Erdészet vezetõjé-
nek nevezték ki, ahol egyik fontos fela-
data volt az Állami Koronauradalom kor-
mányzói vadászterület medvenevelõ- és
szaporító kertjének megosztása és kibõ-
vítése egy vadászkerttel. A második vi-
lágháború frontharcai miatt azonban ez
a terv nem valósulhatott meg. 

(Megj.: Dr. Tóth Sándor „Haragistya
ménesvölgy” címû kordokumentum érté-
kû könyvében eredeti levéltári okmá-
nyokkal alátámasztva írja le a „medvés-
kert” Derenk falu lerombolásával és kite-
lepítésével összefonódó hiteles történetét.)

A háborúban és az azt követõ zûrza-
varos idõkben a gazdátlanul maradt te-
rületeken hatalmas mértékû pusztítás
keletkezett az egész országban, amely a
vadállományt sem kímélte. Rengeteg
fegyver került illetéktelen kezekbe, mi-
közben a hivatásos vadõröknek le kel-

lett adniuk a fegyverüket.  Különösen a
szarvasállomány károsodott, becslések
szerint 75-80%-a „eltûnt”.

1945-ben az erdõk nagy része állami
tulajdonba került. Az ebben az évben
hozott miniszteri rendelet megszüntette
a földtulajdonhoz kötött vadászati jogot,
és ezt az állami irányítás kezébe adta.

Az ideiglenes kormány földmûvelõ-
désügyi minisztere, Nagy Imre, Szendy-
Moldován Lászlót bízta meg a miniszté-
rium Állattenyésztési Fõosztálya kere-
tén belül a Vadászati és Halászati Osz-
tály megszervezésével. 

A kinevezett hivatalnokok (akkori
szóhasználattal: elõadók) között volt
Hauer Lajos jogász, a Földbirtok Ren-
dezési Fõosztályról, Orbán László a Gö-
döllõi Koronauradalomból, Ferenci Ti-
bor vadászati felügyelõ Baranya megyé-
bõl.

1946-ban megalakult a Magyar Álla-
mi Erdõközpont (MALLERD). Az elnöki
tisztséget ifj.Tildy Zoltán (a híres termé-
szetfotós mûvész) töltötte be, a titkári
feladatot Bence Lajos (késõbb a sopro-
ni erdõmérnöki fõiskola tanszékvezetõ
professzora) látta el.   

A Vadászati Osztály vezetésével Sze-
derjei Ákost bízták meg. Az õ irányítá-
sával szervezték újjá a MALLERD tudo-
mányos kutatócsoportjait, amelyek az
1950-ben megalakult Erdészeti Tudo-
mányos Intézetbe (ERTI) integrálódtak.

Ezekben a nehéz idõkben is példát
mutatva az emberségbõl, barátságból,
maga köré gyûjtötte a korszak akkori
számkivetettjeit, akik korábban a vad-
gazdálkodás és a vadászat jeles értõi és
mûvelõi voltak. Ez a csoport – Szederjei
vezetésével – arra törekedett, hogy a
teljesen lepusztult vadállomány korábbi
világhírnevét helyreállítsák.

A közvetlen és külsõ munkatársak
között országosan ismert nevekkel ta-
lálkozhatunk: pl. Kittenberger Kálmán,
Szechenyi Zsigmond, dr.Forgách Ba-
lázs, Teleky József, id. Fuchs Antal, Jilly
Bertalan, Homoki–Nagy István, Szi-
gethy Kálmán, Altai Emil, Studinka
László, Zsindely Endre, Jankovich Ru-
dolf, Kókai Dezsõ valamint számos is-
mert járási és megyei felügyelõ (pl. Es-
terházy László a zirci, dr. Nagy Endre a
hatvani járási felügyelõ (a késõbbi va-
daskert alapító Tanzániában)

A kutatóközpont számos feladata
között többek közt szerepelt: 

• az apró- és nagyvadállomány
számbavétele,

• az állami erdõgazdaságok, rezer-
vátumok és bérbeadandó vadász-
területek, valamint a kutatás és
oktatás célját szolgáló kísérleti te-
rületek kijelölése,

• a megyei és járási szakfelügyelet
újjászervezése.

Szederjei Ákos felismerte, hogy ha-
zánk összefüggõ – állami tulajdonú –
zárt erdõvel borított tájain kiváló lehe-
tõség nyílhat az újszerû vadgazdálko-
dásra, elsõsorban a nagy mozgásigényû
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Dr. Szederjei Ákos erdõmérnök

Dr. Szederjei Ákos a huszadik századi vadá-
szattudomány kutatásának és oktatásfejlesz-
tésének meghatározó személyisége. Az OEE
igazgatósági választmányi tagja volt, rend-
szeresen publikált az Erdészeti Lapokban.
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(50-70 km) szabadterületi szarvaspopu-
lációk egységes szemléletmód alapján
kialakított kezelésére.

Mivel vadászati szempontból a bikák
agancsának tömege és pontértéke alap-
ján határozzák meg egy-egy élõhely ér-
tékét, így Szederjei összegyûjtötte a ki-
állításokon bemutatott, illetve a múzeu-
mokban õrzött érmes trófeák alapada-
tait (1871-tõl, pontértéket és az elejtési
helyeket). Ezeket Magyarország-térké-
pen ábrázolta, és ezzel szemléletesen
kirajzolódott az egyes élõhelyek minõ-
ségi különbözõsége. 

Munkájával nemcsak a szakemberek
figyelmét akarta felhívni a gímszarvas
populációk tájegység szerinti eltérései-
re, hanem a hatalmi helyzetben lévõ
döntéshozóknak kívánta azon javaslatát
alátámasztani, hogy a gímszarvas popu-
lációk minõségének javítása érdekében
ezeket a tudományos tényeket vegyék
figyelembe az új vadászterületek kijelö-
lésekor, függetlenül az aktuális közi-
gazgatási határoktól. 

Sokszor folytatott szakmai vitát a
legfelsõbb vezetõkkel, és – szuggesztív
egyéniségének köszönhetõen – sikerült
õket meggyõznie igazáról. 

A fennmaradt hivatalos okmányok
alapján megállapítható, hogy milyen
bonyolult folyamatnak bizonyult a kü-
lönbözõ egyéni, párt és egyéb lobby-
csoportok érdekeinek is megfelelõ va-
dászterületek kijelölése. 

A MALLERD javaslata alapján hétféle
területtípus alakult ki:

bérbeadott-, lelövési engedéllyel
(bárcával) vadászható-, személyzeti
(FM és MALLERD), központi-, kísérleti-,
tanulmányi területek, valamint ornitoló-
giai rezervátumok. 

1954-ig a dám- és gímszarvas (bika
és tarvad) vadászata tiltott volt, kizáró-
lag a minisztérium által kiadott egyedi
engedéllyel volt elejthetõ.

Az 1040/54 MT rendelet az erdõkben
folytatott vadgazdálkodást az állami er-
dõgazdaságok irányítása alá rendelte,
és az összes nagyvadas vadászterület az
Országos Erdészeti Fõigazgatóság
(OEF) irányítása alá került.

1948-ban Szederjei Ákos javaslatára
jelölték ki kutató- és oktató bázisként
Gödöllõ Jakabpuszta területét. Ide tele-
pítették Fegyvernekrõl a Lelovich György
solymászmester magánbirtokán mûkö-
dõ solymásztelepet. 

Mintegy 80 db. különbözõ fajú raga-
dozó madarat tartottak – a szirtisastól a
kabasólyomig – egyrészt hagyományõr-
zési céllal, másrészt európai hírû ornito-
lógusok bevonásával (Pátkai Imre, Keve

András), itt oktatták a leendõ hivatásos
és sportvadászokat a védett és vadász-
ható fajok élõben való felismerésére. 

• Itt forgatta dr.Homoki-Nagy Ist-
ván a népszerû természetfilmjeit,
többek között az Európai Nagydí-
jat nyert „Gyöngyvirágtól lomb-
hullásig” címû filmjét is, amely-
ben Szigethy Kálmán állatidomár
és producer, Lelovich György fõ-
solymászmester mûködtek közre. 
(Megjegyés: hosszú vajúdás után
a magyar solymászat sportja – a
természetvédelem felügyeletével –
nemcsak legalitást kapott, hanem
2011-ben a világörökség részévé
is nyilvánították.)

• Itt létesült az ERTI Kísérleti Fácán-
és Fogolykertje. 1951-ben sikerült
hazánkban elõször volierben fog-
lyot szaporítani. Fontos kutatási
célul tûzték ki a fogolycsapatok
téli „kamrás” átteleltetését. 

• Itt létesült a dám- és gímszarvas és
õz kert, ahol Szederjei takarmá-
nyozási, agancsfejlõdési, kormeg-
határozási, szaporodásbiológiai
vizsgálatokat végzett. 

A külföldi – fõleg német – szakiro-
dalmi adatokat, a saját kutatási eredmé-
nyeit és a trófeabírálat adathalmazát fel-
dolgozva mutatta be a gyakorló vadgaz-
dáknak, hogy a jó vérvonalból szárma-
zó gímbikák egyedei az évente megúju-
ló agancsuk tömegét akár 2 kg-mal is
képesek növelni 10-12 éves korukig. 

Ezzel bizonyítást nyert, hogy az ilyen
egyedeket nem szabad a kulminációs
koruk elõtt kiemelni az állományból.

A dámszarvasnál 9-10, az õznél 7-8, a
muflonnál 9-10 évben határozta meg a
golyóérettségi kort. Javasolta, hogy a

bírálatnál végezzenek kormegállapítást
és a hibás elejtést jelöljék be a bírálati
lapra ún. „mínuszpontokkal” (-1, -2, -3
pont), valamint szankcionálják pénzbír-
sággal.

Szederjei érdeme a Nadler-i hagyo-
mányokon alapuló trófeabírálati rend-
szer továbbfejlesztése és kiterjesztése
az állami és bérbe adott területeken
zsákmányolt összes trófeára. 

Szerinte az adatok nem elsõsorban
az elejtõk hírnevének növelésére szol-
gálnak, hanem az állomány minõségét
kell jellemezniük. Ezért célul tûzte ki a
trófeabírálat országos bevezetését,
hogy az így elõálló statisztikai adatok
hozzájárulhassanak a természetes élõ-
helyek különbözõségeinek feltárásához
és a vadgazdálkodás szakszerûségének
folyamatos nyomonkövetésével a vad-
állomány minõségének javításához.

Ennek az elképzelésnek a megvaló-
sítását segítette, hogy 1956 után bein-
dult a külföldi vadászok bérvadásztatá-
sa a MAVAD szervezésében.

Szederjei javaslatára az OEF utasítá-
sára az ERTI keretén belül megalakult
az Országos Trófeabíráló Bizottság
(OTB) elõdje, azzal a feladattal, hogy a
külföldi vadászok állami és bérbeadott
területeken, míg a magyar vadászok ál-
lami területeken zsákmányolt érmes
trófeáinak bírálatát végezze. 

Az eredményes munka elismerése-
ként – dr. Tóth Sándor fõosztályvezetõ
javaslatára – 1964-ben a minisztérium
leválasztotta az ERTI-tõl a trófeabírála-
tot, és a világon elõször 3 fõállású, és 5-
6 nyugdíjas szakemberrel létrehozta az
Országos Trófeabíráló Bizottságot. 

Szederjei Ákos az elnöki tisztséget
1968-ig látta el. (Utódai Bakkay László,
Szidnai László majd Bognár Gábor voltak)   

A bizottság szervezetében helyet ka-
pott egy preparatórium is, Kókai Dezsõ
(korábban a Nemzeti Múzeum prepará-
tora) vezetésével. Feladata volt a trófe-
ák esztétikus, szakszerû kikészítésének
megismertetése és elterjesztése a gya-
korlatban.

Az önállóvá vált OTB végezte a tró-
feabírálatokat, azok adatainak rögzíté-
sét, törzskönyvezését, fotódokumentá-
lását, mínuszpontok megállapítását és
szankcionálást, a bérvadászok lõjegyzé-
kén az elszámolás alapját képezõ méret
és súlyadatok hatósági rögzítését, a
nemzeti értékû trófeák meghatározását,
majd késõbb a megyei bírálóbizottsá-
gok megalakítását. 

Az OTB munkatársai az állomány
minõségi gondozása érdekében folya-
matosan szakmai képzéseket tartottak,
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szakcikkeket írtak, trófeakiállításokat,
bírálatokat szerveztek.

Az OTB szervezetében létesült – a Bu-
dakeszi Erdészetnél mûködõ – Vadegész-
ségügyi Laboratórium, amelyben a mezõ-
és erdõgazdaságokban az egyre fokozó-
dó mértékben használt vegyszerek apró-
vadra gyakorolt hatását vizsgálták.

A hatvanas évek végére a nagyvadál-
lomány létszáma – egyes becslési ada-
tok szerint – a háború elõttinek kétsze-
resére szaporodott. (Szerintem legalább
háromszorosára.)  

Mindezen tevékenységek hozzájá-
rultak a magyar vadgazdálkodás kül-
föld elõtti tekintélyének megalapozá-
sához.

Az ötvenes évek végétõl egymás
után jelentek meg Szederjei Ákos kuta-

tási eredményeket ismertetõ és állo-
mánykezelési, selejtezési eljárásokat
bemutató szakkönyvei:

„Õz”; „Szarvas”; „A vad etetése, óvá-
sa, befogása”; „Vadcsapáson”; Mit kell
tudni a vadászsportról?”, Studinka
László társszerzõségével „Nyúl, fogoly,
fácán” és egyéb tanulmányai, cikkei,
melyek azokban az idõkben fontos út-
mutatói voltak a gyakorlatban dolgozó
vadgazdáknak, és jelentõs szerepük
volt a fiatal nemzedék szakmai nevelé-
sében, képzésében.

A „Die Goldmedallien-Hirsche Un-
garns” (1960)  címû munkája, amelyet
Otto Sartorius, az ismert német erdõ-

mester társszerzõségével írt, csak német
nyelven jelent meg.  A ma már könyvrit-
kaságnak számító 459 oldalas mû, foto-
montázs technikával készült, szép ké-
pekkel és részletes bírálati adatok köz-
zétételével mutatja be a Kárpát-meden-
cében az 1881-1959 között zsákmányolt
szarvastrófeákat. 

Ez a külföldi vadászok körében nép-
szerûvé vált könyv nagymértékben
hozzájárult a magyar gímszarvas világ-
hírnevének öregbítéséhez, és felkeltette
a nyugati vadászok érdeklõdését a „vas-
függöny” mögötti különleges minõségû
vadállomány iránt, így nagyban elõsegí-
tette a vadászturizmus beindulását,
amely nem csak hírnevet, de számotte-
võ gazdasági hasznot is jelentett ha-
zánknak.

Szederjei tudományos munkás-
ságának összegzését jelentette a
magyarországi szarvasról készült
kandidátusi értekezése, amelyet
1963-ban védett meg a Magyar Tu-
dományos Akadémián. A dolgozat
téziseiben bemutatja a szabadtéri
minõségi szarvas-gazdálkodás
alapját képezõ tájegységenkénti
állományminõsítést. Az elbírált
agancsok értékpontjainak sokez-
res adathalmaza alapján 6 táj 17
tájrészletén belül 104 szarvastör-
zset különít el. 

Munkásságával hozzájárult,
hogy a Nemzetközi Vadászati- és
Vadvédelmi Tanács (CIC) és a
Nemzetközi Kiállítási Iroda (BIE)
Magyarországnak adományozta
az elsõ Vadászati Világkiállítás
megrendezésének jogát az 1971-
es évre. 

A vadgazdálkodás fejlõdésének
eredményeként a világkiállításon
3 világrekord (szarvas, dám, õz)
trófeát tudtunk bemutatni, és 17
aranyérmes trófeánk jutott be a vi-
lágranglista elsõ tíz helyére. A

dámnál mind az elsõ tíz helyet magyar
trófea nyerte el. 

A magyar szabadterületeken zsákmá-
nyolt világrekord trófeákról szóló híre-
ket kétkedve fogadó nyugati vadászok
megnyugtatására írta meg Szederjei
Ákos (nejével közösen) a „Geheimnis
des Weltrekordes -Der Hirsch” és „Ge-
heimnis des Weltrekordes- Das Reh” cí-
mû könyveit, amelyek csak német nyel-
ven jelentek meg, és bemutatják az új
alapokon nyugvó nagyvadgazdálkodást.  

Szederjei a világkiállításon a magyar
trófebíráló bizottság küldöttségének ve-
zetõjeként vett részt, bár ekkor õt – még
1968-ban – a Fõvárosi Állat- és Növény-

kert fõigazgatójának nevezték ki. A vi-
lágkiállítás az Állatkert számára is hasz-
nos volt, mert számos, hazánkban még
nem látott – a kiállításon bemutatásra
került – állatot az Állatkertnek ajándé-
koztak a kiállítók.  

Dr. Szederjei Ákos az új munkaterüle-
tén is aktív tudományos életet élt, folya-
matosan jelentette meg ismeretterjesztõ
cikkeit, tanulmányait, könyveit az álla-
tok életérõl, tartásáról, viselkedésérõl. 

Nagy gondot fordított a zárt téren élõ
állatok tartásának modernizálására,
munkaterápiás foglalkozásokat vezetett
be, korszerûsítette a takarmányozást és
állategészségügyi ellátást. Számos újító
tevékenysége között említhetõ, hogy
100 év után õ létesített elõször karan-
tént az Állatkertben. Õ volt Nádler Her-
bert után a második olyan igazgató, akit
tudományos munkásságáért felvettek
az Állatkert Igazgatók Nemzetközi Szö-
vetségébe (IUDZG).

1978-as nyugalomba vonulása után
még rendszeresen publikált, oktatott,
így pl. részt vett a Gödöllõi Egyetem
vadgazda szakmérnök képzésében is.

Még életében 25 könyve jelent meg
magyar, német és cseh nyelven, több-
száz ismeretterjesztõ cikke és tanulmá-
nya ma is élvezetes olvasmány. Irodal-
mi munkásságában állandó segítõje és
szerzõtársa volt hûséges felesége, Mag-
da asszony, akinek önálló ismeretter-
jesztõ könyvei is megjelentek.

Munkásságának elismeréseként szá-
mos hazai és külföldi kitüntetésben ré-
szesült. (Német Vadászszövetség (DJV)
irodalmi díja, a CIC Nívódíja, Széche-
nyi-díj, „Egy élet a vadgazdálkodásban
és kutatásban kifejtett munkásságért”
érdemérem.)

1991. szeptember 19-én a szarvasbõ-
gés havában, csendben távozott az
örök vadászmezõkre. Nevét a nyírkátai
8561-es számú vadásztársaság vette fel.

Mellszobrát a család, a Vadászkama-
ra és Védegylet képviselõi, volt munka-
társai és barátai jelenlétében 2007-ben
avatta fel Prof. Dr. Persányi Miklós Kör-
nyezetvédelmi- és Vízügyi Miniszter.

Hálás vagyok a sorsnak, hogy mun-
katársa, majd késõbb utódja lehettem
az OTB-nél.

Szederjei dr. élete küzdelmes volt, ám
a hitét soha nem veszítette el, amit gazdag
életmûve is bizonyít. Munkásságának ki-
emelkedõ érdeme a magyarországi gím-
szarvas világhírnevének megalapozása,
amelynek a XXI. századra is kiható jelen-
tõségét kötelességünk megõrizni.

Szidnai László
az OTB nyugalmazott elnöke  


